2e Zondag van de Veertigdagentijd “Reminiscere”, 13 maart 2022
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN
Voorganger: ds. Bram Bregman
Ouderling: Chris Dijkens
Diaken: Ashkan Galehdari
Lector: Ger Boon
Organist/pianist: Gery Versteegt
Cantorij o.l.v. Irma Koch
LIED-KYRIЁGEBED
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huiltakkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
THEMA: Mens van licht en liefde.
………..

STILTE
DE DIENST VAN HET WOORD

MUZIEK
INLEIDING bij het thema en de lezingen
De ambtsdragers komen binnen

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
DE DIENST BEGINT
CANTORIJ: Woord van de Enige
We gaan staan
1e LEZING: Exodus 34: 27 - 35
INTOCHTSLIED: 25: 2 en 3

De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden
op schrift, want op grond van deze geboden sluit Ik
met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij
de HEER, zonder te eten of te drinken. En
de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien
geboden, op de platen.
29
Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van
het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht
glansde
doordat
hij
met
de HEER had
gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten
de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet
naar hem toe te gaan, 31maar Mozes riep hen bij
zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij
hem en Mozes sprak met hen. 32Daarna kwamen
ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te
houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai
gezegd had. 33Toen hij uitgesproken was, bedekte
hij zijn gezicht met een sluierdoek. 34Steeds
wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met
Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer
naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei
wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn
gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht
met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging
spreken.
27

WOORD VAN WELKOM
We gaan zitten
GELOFTE
ZEGENING
CANTORIJ: Lied van de graankorrel
We gaan staan
MOMENT VAN STILTE
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!
v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.
We gaan zitten

ZINGEN: Lied 540
2e LEZING: Lukas 9: 28 - 36
28

Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging
Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om
te bidden. 29Terwijl Hij aan het bidden was,
veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. 30Opeens stonden er twee
mannen met Hem te praten: het waren Mozes en
Elia, 31die in hemelse luister verschenen waren. Ze
spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in
Jeruzalem zou voltooien. 32Petrus en de beide
anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze
ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en
de twee mannen die bij Hem stonden. 33Toen de
mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus
tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn,
laten we drie tenten maken, een voor U, een voor
Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij
zei. 34Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er
een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk
hen omhulde werden ze bang. 35Er klonk een stem
uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar Hem!’ 36Toen de stem
verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen
over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand
wat ze hadden gezien.
ZINGEN: Lied 834
OVERDENKING
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied : 773
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html:

1. Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne
Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt
door het bericht: Het is oorlog in Oekraïne! Voor het
eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op
zo’n grote schaal een invasie plaats in een
Europees land. Dat betekent groot leed, angst en
onzekerheid over de toekomst voor de mensen in
Oekraïne. Ons hart en onze gebeden gaan naar
hen uit! Sindsdien is de situatie verder
geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele
doden
en
gewonden
tot
gevolg.
Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht
geslagen, op zoek naar veiligheid in de
buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want
mannen blijven achter om te vechten. Kerk in Actie
geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in
Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van
kerken
is
dat
die
overal
onderweg
opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er
plekken ingericht voor onderdak en wordt er
voedsel en kleding uitgereikt. Vandaag collecteren
we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in
Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u
de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket
met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op
u. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
2. Goede Herderkerk
3. Wijkkas

(*GEDACHTENIS van een overleden gemeentelid)
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen
zijn)
We gaan staan
SLOTLIED: 630: 1, 2 en 4
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen

COLLECTE BIJ DE UITGANG
MUZIEK

BLOEMENGROET:
De bloemgroet gaat met een hartelijke groet en
ter bemoediging naar: dhr. en mw.
Bolsenbroek, Prins Willem-Alexanderln. Bij het
meeleefbord in de hal kunt zich melden om de
bloemen weg te brengen en u uw naam op de
kaart schrijven die met de bloemengroet wordt
bezorgd

